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PODNOŚNIKI  
Mobile Lift ML 135/150/175

UNIWERSALNY

	dostępny	aż	w	3	rodzajach:
	 MOBILE	LIFT	135	-	nośność	do	135kg
	 MOBILE	LIFT	150	-	nośność	do	150kg
	 MOBILE	LIFT	175	-	nośność	do	175kg

 przeznaczony	zarówno	do	użytku	domowego,	jak	i	w	placów-
kach	opiekuńczo-medycznych
	maksymalny	udźwig	siedziska	MOBILE	SLING	to	aż	200kg
 kompaktowa,	 rozkładana	 na	 dwie	 części	 konstrukcja 
umożliwia	 łatwiejsze	 przechowywanie	 oraz	 przewożenie	
samochodem

BEZPIECZNY

	uchwyt	 i	 wieszak	 pokryte	 antypoślizgowym	 materiałem,	 
co	zwiększa	bezpieczeństwo	użytkowania
	wyprofilowane	 haki	 wieszaka	 uniemożliwiają	 zsuwanie	 się	 
siedziska
	przycisk	 bezpieczeństwa	 umieszczony	 obok	 baterii	 umożli-
wia	szybkie	zatrzymanie	pracy	podnośnika
	siłownik	wyposażony	w	blokadę,	która	pozwala	na	bezpiecz-
ne	i	łagodne	obniżenie	pacjenta	ręcznie	w	przypadku	awarii	
baterii
	tylne	 koła	 wyposażone	 w	 hamulce	 dla	 bezpieczniejszego	

	 i	wygodniejszego	użytkowania
	podwójne	 koła	 z	 metalową	 osłoną	 poprawiają	 stabilność	
podnośnika

ŁATWY W UŻYTKOWANIU

 bardzo	łatwy	w	montażu,	bez	potrzeby	użycia	narzędzi
	łatwy	w	użytkowaniu	dzięki	elektrycznemu	wysięgnikowi	sterowa-
nemu	za	pomocą	pilota

 ergonomiczne	rączki	do	popychania,	zorientowane	blisko	osi	pio-
nowej	podnośnika,	ułatwiające	manewrowanie

 nogi	podstawy	rozchylane	za	pomocą	ergonomicznych	pedałów,	
dzięki	czemu	nie	wymaga	to	dodatkowego	zaangażowania	rąk

 samoistne	 wyrównywanie	 położenia	 środka	 ciężkości	 zapewnia	
maksymalny	komfort	pacjentowi

 może	być	stosowany	nawet	na	lekko	pochyłych	powierzchniach	(do	5°)

NIEZAWODNY

 siłownik	najbardziej	uznanego,	renomowanego	lidera	branży	firmy	
LINAK®
	2	lata	gwarancji
 wyprodukowany	w	Hiszpanii

SIEDZISKO MOBILE SLING

	do	każdego	podnośnika	dodawane	jest	wysokiej	jakości	siedzisko
	3	poziomy	regulacji	wysokości
	wygodne	uchwyty	do	manewrowania	siedziskiem
	bardzo	wytrzymały	i	oddychający	materiał
	dostępne	w	różnych	rozmiarach	M	lub	L

 
MOBILE LIFT to nowa seria podnośników mobilnych, która umożliwia podniesienie komfortu życia 
osób  z tymczasową lub stałą dysfunkcją narządu ruchu. Stanowi doskonałe wsparcie dla ich opie-
kunów oraz personelu medycznego. Podnośniki MOBILE LIFT umożliwiają podniesienie i transport 
pacjentów podczas codziennych czynności zarówno z pozycji siedzącej, jak i leżącej.

Do każdego podnośnika 
siedzisko MOBILE SLING w standardzie!

 bardzo wytrzymały i oddychający materiał
 3 poziomy regulacji wysokości
 wygodne uchwyty do manewrowania siedziskiem
 dostępne w rozmiarach M lub L

dzwignia awaryjnego 
opuszczania

antypoślizgowy 
wieszak

ergonomiczne, anty-
poślizgowe rączki

wyprofilowane haki 
przeciw zsuwaniu się 

uchwytu siedziska

siłownik najwyższej 
jakości, firmy LINAK

DANE TECHNICZNE

MODEL MOBILE LIFT 135 MOBILE LIFT 150 MOBILE LIFT 175

Maks.	bezpieczne	obciążenie	z	siedziskiem	[kg] 135 150 175

Waga	całkowita	[kg] 33 34 36,5

Wysokość	min.	–	max.	[mm] 1160	–	1810 1115	–	1745 1330	–	1860

Szerokość	min.	–	max.	[mm] 540	–	960 640	–	1140 640	–	1140

Długość	[mm] 1130 1230 1360

Promień	skrętu	[mm] 1220 1350 1500

Pojemność	baterii 40	cykli

Maks.	siła	potrzebna	do	obsługi	podnośnika	[N] Palec	<5,	ręka,	ramię	<105,	stopa	<300

 

ogumowane podwójne  
nie brudzące  

powierzchni koła 

ergonomiczne pedały 
do rozchylania nóg

przycisk  
bezpieczeństwa

na jednym ładowaniu 40 
CYKLI

gwarancji2 
LATA
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